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Välkommen till förskolan!

Varje barn ska tillsammans med sina vårdnadshavare få en god introduktion i
förskolan.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete
med hemmen ska förskolan främja barns utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.
Vi känner ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal
och er vårdnadshavare.

Information: På de följande sidorna vill vi ge en första information om vår förskola,
hur introduktionen går till och bra saker att tänka på. Tillsammans med detta häfte får
ni också några blanketter som ska fyllas i. Tveka inte att fråga, du är alltid
välkommen att prata med oss!

Schema: Du skriver in ditt barns vistelsetider (schema) på Edlevo. Det är ett digitalt
närvaro - och frånvaro program som används i Svalövs kommuns förskolor. I Edlevo
anmäler du också när ditt barn är sjukt eller ledigt. Du får inloggningsuppgifter av
förskolan. Schemaändringar ska göras minst 14 dagar innan de ska börja gälla.

Sjuk eller ledig: Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska du anmäla detta på Edlevo
så snart som möjligt, senast innan barnet skulle vara på förskolan. Meddela dagen
innan senast kl.13.00 att ditt barn skall komma tillbaka till förskolan.

Sjukdom: Vi följer Smittskydd Skåne´s rekommendationer. De finns i broschyren
”När ditt barn är sjukt” som du får vid introduktionen. För allas skull är det av största
vikt att du inte lämnar ditt barn förrän det är helt friskt. Ditt barn ska orka med en
vanlig dag på förskolan när det kommer tillbaka efter att ha varit sjukt. Du ska inte
lämna barnet om det inte orkar med en vanlig dag på förskolan!

Utvecklingsdagar: Förskolorna har 6 utvecklingsdagar per år, då har endast en
förskola i kommunen öppet.

Utvecklingssamtal: Ni kommer att erbjudas minst ett utvecklingssamtal/läsår i
enlighet med skollagen (8 kap. 11§) Tveka inte att ta kontakt när ni har behov av
samtal även vid andra tillfällen.

Dokumentation: Vi dokumenterar vad vi gör tillsammans med barnen på förskolan.
Dokumentationen lägger vi på Edlevo. Titta gärna på dokumentationerna
tillsammans med barnet, att visa och berätta om vad man gjort på förskolan är ett
sätt att repetera vad man lärt sig och att få syn på sitt eget lärande.

Information: All information finns på Edlevo, som laddas ner som en app i telefonen
eller datorn. Det går att få en avisering i appen när ny information läggs ut.



Introduktion

Två centrala saker i introduktionen är att
knyta an och att separera. Barnet ska först få
möjlighet att knyta an och känna sig trygg
med de nya vuxna och de nya barnen innan
det är dags att lämnas. Då sker anknytningen
först och separationen sedan. Med hjälp av
tryggheten som du som förälder ger, kommer
ditt barn upptäcka allt i lugn takt och lära
känna oss, de andra barnen och sin nya miljö.
Under tiden kommer även vi lära känna ditt
barn och dig och få barnet att känna sig tryggt
med oss. När vi märker att barnet är trygg
med de nya vuxna är det dags att du som förälder börjar lämna ditt barn en stund.

När du ska lämna ditt barn är det viktigt att du:
Säger hejdå och sedan går även om barnet skulle bli ledset. Gör det tydligt för
barnet att du lämnar över till personalen. På samma vis är du tydlig när du kommer
tillbaka. Hälsa på barnet och var positiv till att barnet varit på förskolan. På så sätt lär
sig barnet att ta avsked och lär sig lita på sin förälder. När mamma/pappa säger hej
då så går hon/han alltid men kommer alltid tillbaka.
En viktig förutsättning är att alla vuxna runt barnet tror att det ska bli bra. Samspelet
mellan oss och er föräldrar är viktigt. Vi vill att ni ska känna att ni kan fråga om allt ni
undrar över.

Introduktionen är oftast mellan kl. 9-14, med kortare pass i början.
Du är med hela tiden fram till att vi bedömer att ditt barn har knutit an till några av
oss och börjar känna sig trygg i sin nya miljö. Därefter börjar du lämna ditt barn. De
första gångerna som du lämnar ditt barn kommer du inte att lämna förskolan. Alla
barn är olika och personalen planerar introduktionen för ditt barn tillsammans med
dig.
En introduktion brukar ta mellan en till två veckor. Vi vill att ni föräldrar ska vara
tillgängliga i två veckor för att kunna komma
tillbaka med kort varsel.
För att underlätta introduktionen för barnet
ska endast en förälder vara med barnet. Vill
båda föräldrarna vara med får ni turas om



Din roll som vårdnadshavare under introduktionen: Under introduktionen är det
ni som vårdnadshavare som vägleder ert barn i de rutiner som finns på förskolan.
med rutiner menar vi alla vardagssituationer såsom innelek, utelek, påklädning,
blöjbyte, samling, måltider och vila. Om du som vårdnadshavare är positiv och aktiv
under introduktionen hjälper ni ert barn att känna trygghet på förskolan.

Pedagogernas roll under introduktionen: Pedagogerna finns i er närhet och
knyter an till ert barn genom barnets initiativ. Alla pedagoger på avdelningen är
ansvariga för introduktionen. Under introduktionen kommer vi även att informera och
introducera er i förskolans utbildning.

Förskolorna utgår från aktuell forskning inom anknytningsteorierna

Barnets rutiner: Berätta för personalen om barnets rutiner när det gäller mat och
vila. Berätta också om barnets intressen och kompetenser. Det är viktigt att vi får
veta så mycket som möjligt om ditt barn för att kunna möta honom/henne på bästa
sätt.

Trygghet: Naturligtvis får ditt barn ta med sig napp, snuttefilt, gosedjur eller annat
som är en trygghet för ditt barn. (Namna dessa grejer!)

Tänk på: Att vi inte får lämna ut ditt barn till någon okänd person. Skulle barnet
behöva bli hämtad av någon annan än föräldrarna är det viktigt att vi får reda på det.
Ta gärna med personen till förskolan och presentera honom/henne för oss. Tänk
också på att meddela oss aktuella telefonnummer så att vi kan nå dig under dagen
när ditt barn är hos oss.

Blöjor: Om barnet använder blöjor tar ni med er det till förskolan. Skriv barnets
namn på ett paket och lämna till personalen.

Fack i hallen: Ditt barn kommer att få ett fack till sina kläder. På facket skall alltid
finnas ombyteskläder och kläder för utevistelse i alla vädertyper. Märk barnets kläder
med namn.



Våra mål och styrdokument

Skollagen Läroplanen Allmänna råd i förskolan

Socialtjänstlagen Diskrimineringslagen




